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Zapraszamy rolników do XVIII Ogólnokrajowego Konkursu 

"Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" 

 

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych 

do udziału w XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo 

Rolne”. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda. 

 

Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, 

Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodkiem 

Wspierania Rolnictwa.  

 

Co roku startuje w nim ponad tysiąc rolników z całej Polski, w tym kilkadziesiąt 

gospodarstw z województwa śląskiego. Ich właściciele mają okazję do zaprezentowania 

swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, a także zdobycia cennych nagród na 

każdym etapie konkursu – regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Główną nagrodą  

w konkursie jest ciągnik rolniczy, ufundowany przez prezesa Kasy, dr Aleksandrę Hadzik. 

  

 Konkurs promuje zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Jest 

największym spośród wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz 

zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Udział w nim mogą brać 

zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Realizację Konkursu wspierają samorządy 

terytorialne, jednostki ochotniczej straży pożarnej, policji, izby rolnicze, ośrodki doradztwa 

rolniczego, organizacje zawodowe i społeczne rolników, producenci środków produkcji dla 

rolnictwa.  

 W myśl regulaminu udział w konkursie biorą osoby pełnoletnie prowadzące 

produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS. Komisje złożone z pracowników 

instytucji zajmujących się rolnictwem dokonują w każdym gospodarstwie profesjonalnego 

audytu.  

 Sprawdza się przede wszystkim ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań  

i stanowisk pracy; stan budynków inwentarskich i pomieszczeń gospodarczych; wyposażenie 

maszyn i urządzeń rolniczych w osłony ruchomych części maszyn i urządzeń, takich jak np. 

pilarek tarczowych i łańcuchowych. Zwraca się również uwagę na warunki obsługi i chowu 

zwierząt; stosowanie i jakość środków ochrony osobistej; rozwiązania techniczne  

i organizacyjne stosowane w gospodarstwie w celu ograniczenia ryzyka wypadku  
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i zwiększenia bezpieczeństwa pracy. Oceniana jest także organizacja miejsc wypoczynku  

i zabawy dzieci oraz dbałość i poszanowanie dla naturalnego środowiska. 

 

 Reprezentanci województwa śląskiego są dobrze oceniani w konkursie. Oprócz 

oficjalnego konkursu, finaliści mogą zdobyć także uznanie opinii publicznej, poddając się 

ocenie internautów.  

Systematyczna prewencja wypadkowa, prowadzona przez instytucje rolnicze 

przynosi widoczne efekty - na terenie woj. śląskiego w ciągu ostatnich 5 lat liczba 

wypadków zmniejszyła się o 60%. Wskaźnik wypadkowości pokazuje, że województwo 

śląskie w ciągu minionych trzech lat było w gronie najbezpieczniejszych regionów  

w Polsce dla prowadzenia działalności rolniczej.  

 

Ważne terminy: 

- 23 kwietnia - nieprzekraczalny termin zgłoszenia udziału do konkursu 

- do 25 czerwca - zakończenie etapu wojewódzkiego  

- lipiec - sierpień - wizytacja gospodarstw finałowych 

 

Patronami medialnymi konkursu są: Telewizja Polska SA Program 1, Telewizja Interaktywna 

AgroNews.com.pl, dwutygodnik Agro Serwis, Tygodnik Poradnik Rolniczy, wydawnictwa 

Agro Profil, Rolniczy Przegląd Techniczny, Agro - Magazyn ludzi przedsiębiorczych oraz 

portale wiescirolnicze.pl oraz Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy. 

Wszystkie potrzebne do zgłoszenia dokumenty: formularze i regulamin konkursu, znajdują się 

na stronie internetowej KRUS.  

 

W załącznikach logo tegorocznego konkursu oraz plakat do wykorzystania, np. 

powieszenia na drzwiach Urzędu Gminy lub stronie internetowej urzędu, redakcji. 


